nowoczesne wyposażenie warsztatu

kompletne instalacje autogaz
Urządzenia diagnostyczne
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu warsztatów montujących i serwisujących instalacje LPG, firma AC S.A. wprowadziła do
swojej oferty dwa wysokiej klasy urządzenia do diagnostyki instalacji autogaz: Skaner 1011 SXC, Interface Bluetooth i Rejestrator
Parametrów. Oferowane urządzenia cechuje doskonała jakość, niezawodność działania i funkcjonalność, są one z powodzeniem
stosowane przez liczne warsztaty w kraju i zagranicą.

Skaner SXC 1011, Interfejs Bluetooth i Rejestrator Parametrów przeznaczone są dla:
profesjonalnych warsztatów samochodowych
montażystów instalacji gazowych
mechaników samochodowych

•
•
•

kompletne instalacje autogaz
Skaner SXC 1011
Skaner SXC 1011 - to idealne narzędzie dla warsztatów poszukujących dobrego urządzenia diagnostycznego. Urządzenie umożliwia odczytanie w prosty sposób, a następnie skasowanie zarejestrowanych kodów błędów, powstałych w wyniku rozłączania
czujników, podczas montażu instalacji gazowej oraz podczas napraw mechanicznych . Skaner SXC 1011 pozwala również prawidłowo zdiagnozować usterki podczas serwisowania auta z instalacją gazową.

kompletne instalacje autogaz
Interfejs Bluetooth / Rejestrator parametrów
Interfejs BLUETOOTH. Urządzenie umożliwia bezprzewodową komunikację sterowników STAG z komputerem PC,
wyposażonym w moduł BLUETOOTH.
Urządzenie obsługuje następujące sterowniki:
STAG-200, STAG-4 Plus, STAG-300 ISA2, STAG-300 premium, STAG 400 DPI, STAG-4 QBOX Basic
Rejestrator Parametrów - pomocnik kierowcy i montażysty.
Urządzenie zapisujące parametry pracy silnika - niezawodne w wykrywaniu usterek instalacji gazowej.

kompletne instalacje autogaz
Zalety urządzeń diagnostycznych
Zalety skanera SXC 1011:
bezbłędne diagnozowanie usterek
nowoczesna technologia umożliwiająca w prosty sposób likwidowanie kodów błędów
współpraca ze wszystkimi dostępnymi protokołami komunikacyjnymi OBDII i EOBD
wysoka jakość wykonania za rozsądną cenę
zasilanie przez złącze diagnostyczne (nie potrzeba dodatkowej baterii)
natychmiastowa obsługa „plug and play”
możliwość darmowej aktualizacji oprogramowania przez Internet oraz dodawania nowych języków
prostota użytkowania dzięki dużemu i czytelnemu wyświetlaczowi
skraca czas diagnozy samochodowych instalacji gazowych

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zalety interfejsu BLUETOOTH:
bezprzewodowa komunikacja z komputerem
połączenie między urządzeniem i pojazdem nie wymaga stosowania dodatkowych przewodów
można używać z dowolnym laptopem lub komputerem wyposażonym w Bluetooth

•
•
•

Zalety Rejestratora parametrów:
na bieżąco zapisuje przebiegi oscyloskopu w czasie jazdy
rejestruje niepożądane zdarzenia, co ułatwia późniejszą analizę przebiegów i znalezienie przyczyny usterki
po podłączeniu rejestratora do komputera PC, urządzenie wykrywane jest jako dysk zewnętrzny
możliwość zgrywania plików oscyloskopu na dysk twardy komputera
wbudowana pamięć 2GB (możliwość powiększenia do 4GB)
łatwy montaż

•
•
•
•
•
•

AC S.A. zastrzega możliwość wprowadzania zmian do zamieszczonych informacji. W momencie oddania do druku zamieszczone informacje były aktualne.
Zgodnie z dewizą AC S.A. dotyczącą stałego udoskonalania produktów zamieszczone informacje mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

AC Spółka Akcyjna
ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
tel. +48 85 743 81 00, fax. +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl I info@ac.com.pl
Sprawdź naszą ofertę.
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